
 

      

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-10-25 Nr. T2-10 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2019 m. spalio 23 d. 10.00–12.35 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 24 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas), kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).  

 

Nedalyvavo: N. Matulienė (dėl atostogų). 

 

G. Gegužinskas pateikė bendrą informaciją, kalbėjo, kad 13 darbotvarkės klausimą „Dėl 

sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose“ pristatys 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė D. Vasiliūnienė, o posėdžio pabaigoje 

VšĮ Socialinės iniciatyvos atstovė pristatys informaciją apie vykdomą veiklą, galimas bendradarbiavimo 

perspektyvas, kalbėjo, kad Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro 16 klausimų ir 2 

informacijos (dėl paklausimų), tačiau nedalyvaujant Tarybos narei N. Matulienei, atsakymas į jos 

paklausimą iš darbotvarkės išbraukiamas, argumentavo. 

Klausė Tarybos narių dėl pasiūlymų ar pastabų posėdžio darbotvarkei.  

L. Kruopis Opozicinės Socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos vardu 

prašė papildyti darbotvarkę paklausimu. 

N. Trinskienė opozicinių frakcijų, krašto gyventojų vardu prašė 12 darbotvarkės klausimo „Dėl 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos 

Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ nesvarstyti ir išbraukti iš darbotvarkės. 

G. Gegužinskas patikslino, kad Opozicinės Socialdemokratų darbo ir Tvarkos ir teisingumo 

partijų frakcijos paklausimas į darbotvarkę įtraukiamas, o dėl 12 darbotvarkės klausimo „Dėl Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio 

pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ svarstymo – balsuojama. 

Balsavimas dėl 12 klausimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. 

sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ svarstymo: 

1. už (klausimas lieka darbotvarkėje) – 14. 

2. prieš (klausimą iš darbotvarkės išbraukti) – 10. 

NUSPRĘSTA. 12 klausimas „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. 

sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ lieka Tarybos posėdžio darbotvarkėje. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Svarstyti šiuos klausimus: 

1.1. Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus 

patvirtinimo (T-202).  
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1.2. Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo (T-199).  

1.3. Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-208).  

1.4. Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo (T-209).  

1.5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktoriaus (1120 48) pareiginių 

nuostatų patvirtinimo (T-204).  

1.6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus (1120 48) 

pareiginių nuostatų patvirtinimo (T-203).  

1.7. Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ buveinės adreso pakeitimo (T-201). 

1.8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-128 „Dėl 

Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pakeitimo 

(T-200). 

1.9. Dėl pavedimo laikinai eiti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus pareigas (T-212). 

1.10. Dėl 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos priemonių įgyvendinimo 

užtikrinimo (T-211). 

1.11. Dėl garantijos suteikimo (T-207). 

1.12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl 

viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-210). 

1.13. Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose 

(T-206). 

1.14. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone (T-205). 

1.15. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2013 m. balandžio 22 d. 

Bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-120 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės 

komunalinių atliekų sistemoje“ (T-213). 

1.16. Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2013 m. balandžio 22 d. 

Bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-119 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės 

komunalinių atliekų sistemoje“ (T-214). 

2. Išklausyti informacijas: 

2.1. Dėl atsakymo į Savivaldybės tarybos nario Stasio Vainausko paklausimą. 

2.2. Dėl Savivaldybės tarybos nario Lino Kruopio paklausimo. 

 Balsavo dėl darbotvarkės: už – 23, susilaikė – 1.  

Kalbėjo G. Gegužinskas. 

1. Klausimai: 

1.1. SVARSTYTA. Pasvalio lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) 

skaičiaus patvirtinimo. 

 Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Bajoriūnaitė. Ji pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma patvirtinti Pasvalio lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ didžiausią leistiną 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, 

pareigybių (etatų) skaičių – 51,63. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ didžiausio leistino 

pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-196). 

 1.2. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimas.  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja J. Karčiauskienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma: 

1. Organizuoti viešą konkursą Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

direktoriaus pareigoms eiti. 

2. Įgalioti Savivaldybės merą teisės aktų nustatyta tvarka: 
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2.1. suderinti atrankos datą su švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija; 

2.2. paskirti asmenį (komisijos sekretorių) organizaciniams darbams atlikti ir komisijos 

posėdžiams protokoluoti; 

2.3. paskelbti konkursą; 

2.4. siūlyti vieną asmenį į konkurso komisijos narius; 

2.5. sudaryti konkurso komisiją. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-197). 

 1.3. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms 

eiti organizavimas.  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja J. Karčiauskienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma: 

1. Organizuoti viešą konkursą Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti. 

2. Įgalioti Savivaldybės merą teisės aktų nustatyta tvarka: 

2.1. suderinti atrankos datą su švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija; 

2.2. paskirti asmenį (komisijos sekretorių) organizaciniams darbams atlikti ir komisijos 

posėdžiams protokoluoti; 

2.3. paskelbti konkursą; 

2.4. siūlyti vieną asmenį į konkurso komisijos narius; 

2.5. sudaryti konkurso komisiją. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-198). 

 1.4. SVARSTYTA. Viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimas.  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja J. Karčiauskienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma: 

1. Organizuoti viešą konkursą Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. 

2. Įgalioti Savivaldybės merą teisės aktų nustatyta tvarka: 

2.1. suderinti atrankos datą su švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija; 

2.2. paskirti asmenį (komisijos sekretorių) organizaciniams darbams atlikti ir komisijos 

posėdžiams protokoluoti; 

2.3. paskelbti konkursą; 

2.4. siūlyti vieną asmenį į konkurso komisijos narius; 

2.5. sudaryti konkurso komisiją. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ (sprendimo Nr. T1-199). 

 1.5. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktoriaus (1120 48) 

pareiginių nuostatų patvirtinimas.  

A. Sudavičius nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 10.16 val. palieka posėdžių salę.  

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja J. Karčiauskienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktoriaus 

(1120 48) pareiginius nuostatus, pristatė sprendimo projekto papildymus, pakeitimus, atsižvelgiant į 

komitetuose Tarybos narių išsakytas nuomones, pastebėjimus. 

Klausimus pateikė: L. Kruopis, A. Mulevičius. 

J. Karčiauskienė atsakė į pateiktus klausimus. 

Pasisakė: L. Kruopis, G. Gegužinskas, H. Simonaitienė, G. Žardeckas. 

 Balsavo: už – 14, prieš – 2, susilaikė – 7.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 

direktoriaus (1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-200). 

 1.6. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus 

(1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimas.  
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10.32 val. A. Sudavičius grįžta į posėdžių salę. 

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja J. Karčiauskienė. Ji pristatė sprendimo 

projektą, kuriame siūloma patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 

direktoriaus (1120 48) pareiginius nuostatus, pristatė sprendimo projekto papildymus, pakeitimus, 

atsižvelgiant į komitetuose Tarybos narių išsakytas nuomones, pastebėjimus. 

Klausimus pateikė: L. Kruopis, G. Gegužinskas, Š. Varna. 

Į L. Kruopio pateiktą klausimą atsakė J. Karčiauskienė. 

L. Kruopis pateikė siūlymą dėl 6.1 punkto papildymo „turėti aukštąjį universitetinį arba jam 

prilygintiną sausumos transporto inžinerijos mokslų studijų krypties išsilavinimą.“. 

Į G. Gegužinsko, Š. Varnos klausimus atsakė L. Kruopis. 

Pasisakė V. Janušonis, G. Gegužinskas. G. Gegužinskas patikslino L. Kruopio siūlymą dėl 6.1 

punkto „turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną sausumos transporto inžinerijos mokslo 

studijų krypties išsilavinimą.“ ir siūlė balsuoti. 

Alternatyvus balsavimas dėl L. Kruopio siūlymo dėl 6.1 punkto papildymo „turėti aukštąjį 

universitetinį arba jam prilygintiną sausumos transporto inžinerijos mokslo studijų krypties 

išsilavinimą.“. 
1. (parengtas sprendimo projektas) – 16. 

2. (L. Kruopio siūlymas) – 8. 

NUSPRĘSTA. Svarstyti parengtą sprendimo projektą. 

Balsavimas dėl sprendimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 

direktoriaus (1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimo“. 

 Balsavo: už – 15, prieš – 4, susilaikė – 5.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų 

parkas“ direktoriaus (1120 48) pareiginių nuostatų patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-201). 

 Kalbėjo A. Mulevičius, G. Gegužinskas, I. Malinauskas. 

 1.7. SVARSTYTA. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ buveinės adreso pakeitimas. 

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pakeisti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ buveinės adresą iš Pasvalio r. sav., Pasvalio m., 

Stoties g. 24, į Pasvalio r. sav., Pasvalio m., Vilniaus g. 39. 

2. Įgalioti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktorių teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus 

veiksmus, susijusius su buveinės, kurios adresas nenurodytas įstatuose, pakeitimu Juridinių asmenų 

registre bei kitus veiksmus, susijusiu su šio sprendimo tinkamu įgyvendinimu. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ buveinės adreso 

pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-202).  

 1.8. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 

T1-128 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“ pakeitimas.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. 

sprendimo Nr. T1-128 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio 

autobusų parkas“ 1.3 punktą. 

2. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą dėl 

Savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. ASR-397, sudarytos 2015 m. spalio 1 d. su UAB „Pasvalio 

autobusų parkas“, pakeitimo. 

Balsavo: už – 23, susilaikė – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 

d. sprendimo Nr. T1-128 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB 

„Pasvalio autobusų parkas“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-203). 

 1.9. SVARSTYTA. Pavedimas laikinai eiti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus 

pareigas.  
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Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė V. 

Antanavičienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma pavesti UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“ direktoriaus pavaduotojui Andriui Markuckui nuo 2019 m. spalio 25 d. laikinai eiti UAB 

„Pasvalio autobusų parkas“ direktoriaus pareigas ir mokėti 10 proc. atlyginimo priemoką, iki kol bus 

paskirtas UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktorius naujai kadencijai. 

Klausimus pateikė: L. Kruopis, I. Malinauskas, G. Žardeckas, J. Jovaišienė, V. Linkevičius. 

Į L. Kruopio, I. Malinausko, V. Linkevičiaus klausimus atsakė V. Antanavičienė. 

Kalbėjo L. Kruopis. 

 Balsavo: už – 13, susilaikė – 4, nebalsavo – 7.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pavedimo laikinai eiti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 

direktoriaus pareigas“ (sprendimo Nr. T1-204). 

 1.10. SVARSTYTA. 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos priemonių 

įgyvendinimo užtikrinimas.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti N. Trinskienei, J. Jovaišienei, A. Kairiui, H. 

Simonaitienei. 

N. Trinskienė, J. Jovaišienė, A. Kairys, H. Simonaitienė nusišalina nuo klausimo svarstymo ir 

balsavimo, 10.57 val. palieka posėdžių salę.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė K. Grabauskienė. 

Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pritarti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis 2014–

2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos projektų įgyvendinime pagal 2014–2020 m. Pasvalio 

rajono vietos plėtros strategijos 7.1 priemonės 1 ir 2 veiklos sritis „Parama iniciatyvoms, skirtoms 

sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1) ir 

„Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant 

populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti (kodas LEADER-19.2-SAVA-7.2). 

2. Prisidėti prie 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos projektų įgyvendinimo 

Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, kurios bus panaudotos 3 darbo vietų išlaikymui 3 metų 

kontrolės laikotarpiui po projektų įgyvendinimo. 

3. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis su paraiškų teikėjais. 

Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos 

priemonių įgyvendinimo užtikrinimo“ (sprendimo Nr. T1-205). 

11.01 val. N. Trinskienė, J. Jovaišienė, A. Kairys, H. Simonaitienė grįžta į posėdžių salę. 

 1.11. SVARSTYTA. Garantijos suteikimas.  

 Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja D. Petrėnienė. Ji pristatė sprendimo projektą, kuriame 

siūloma suteikti komerciniam bankui garantiją dėl UAB „Pasvalio vandenys“ imamos 127 000 Eur 

paskolos projekto „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Joniškėlio mieste“ finansavimui. 

 Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl garantijos suteikimo“ (sprendimo Nr. T1-206). 

 1.12. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 

T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros 

ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.  

Etikos komisija rekomenduoja nusišalinti Š. Varnai, A. Sudavičiui. 

Š. Varna, A. Sudavičius nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 11.02 val. palieka 

posėdžių salę.  

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė D. Vasiliūnienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Pakeisti viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo 

struktūrą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-50 

,,Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstyti ją nauja redakcija.  

2. Pakeisti viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro pareigybių 

sąrašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-50 ,,Dėl 
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viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija. 

Kalbėjo VšĮ Pasvalio pirminė asmens sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojas V. Povilionis. 

Klausimus pateikė: I. Malinauskas, H. Simonaitienė, A. Mulevičius, G. Žardeckas, J. 

Vaitiekūnienė. 

V. Povilionis atsakė į pateiktus klausimus. 

R. Mitrienė pasisakė Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto vardu. 

Pasisakė G. Gegužinskas, J. Jovaišienė.  

N. Trinskienė, J. Jovaišienė, V. Linkevičius, L. Kruopis, G. Žardeckas, S. Vainauskas, I. 

Malinauskas 11.30 val. palieka posėdžių salę.  

Kalbėjo J. Vaitiekūnienė, H. Simonaitienė, V. Janušonis, R. Janušis, R. Mitkus, A. Mulevičius, 

G. Gegužinskas. 

Balsavimas dėl sprendimo „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. 

sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Sprendime Narteikių medicinos 

punktas išbraukiamas, Kraštų medicinos punktas paliekamas). 
Balsavo: už – 15.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. 

sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (sprendimo Nr. T1-207). 

Pertrauka 11.40 val.–11.55 val. 

 1.13. SVARSTYTA. Sutikimas pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų 

globos namuose.  

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė D. Vasiliūnienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 

1. Sutikti pratęsti (duomenys neskelbtini), gim. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 

gim. (duomenys neskelbtini) gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose, 

suteikiant galimybę gyventi Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centre iki baigs bendrojo 

lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas, 

bet ne ilgiau kaip iki 21 metų amžiaus, jeigu nepažeidžiamos Socialinės priežiūros paslaugų teikimo 

sutartyje numatytos sąlygos. 

2. Įpareigoti Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų direktorę Danutę Kazickienę: 

2.1. supažindinti pasirašytinai su Savivaldybės tarybos sprendimu 1 punkte išvardintus asmenis. 

2.2. pasirašyti paslaugų teikimo sutartis su 1 punkte išvardintais asmenimis ir teikti socialinės 

priežiūros paslaugas Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų Šeimos krizių centre. 

 Balsavo: už – 22, nebalsavo – 1.  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Pasvalio rajono 

Grūžių vaikų globos namuose“ (sprendimo Nr. T1-208). 

 1.14. SVARSTYTA. Gatvių pavadinimų suteikimas Pasvalio rajone.  

Pranešėjas – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas V. Bajorūnas. Jis pristatė 

sprendimo projektą, kuriame siūloma suteikti Pušaloto sen. Pušaloto vs. esančioms gatvėms Liepų g. ir 

Joniškėlio g. pavadinimus. 

 Balsavo: už – 23, nebalsavo – 1.  

 Pasisakė Tarybos narys I. Malinauskas, dėl jo balso „už“ užskaitymo. 

G. Gegužinskas kalbėjo, kad I. Malinausko balsas užskaitomas „už“, „Balsavo: už – 24“. 

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone“ 

(sprendimo Nr. T1-209). 

 1.15. SVARSTYTA. Pritarimas papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2013 m. balandžio 22 d. 

Bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-120 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės 

komunalinių atliekų sistemoje“.  

Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė A. Lindienė. Ji 

pristatė sprendimo projektą, kuriame siūloma: 



 7 

1. Pritarti Papildomam susitarimui Nr. 1 prie Pasvalio rajono savivaldybės 2013 m. balandžio 22 

d. bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-120 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių 

atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje“ (pridedama). 

2. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Papildomą susitarimą Nr. 1 prie 

Pasvalio rajono savivaldybės 2013 m. balandžio 22 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-120. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2013 m. 

balandžio 22 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-120 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje“ (sprendimo Nr. T1-210). 

 1.16. SVARSTYTA. Pritarimas papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2013 m. balandžio 22 d. 

Bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-119 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės 

komunalinių atliekų sistemoje“.  

Sprendimo projekte siūloma: 

 1. Pritarti Papildomam susitarimui Nr. 1 prie Pasvalio rajono savivaldybės 2013 m. balandžio 22 

d. bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-119 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių 

atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje“ (pridedama). 

2. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Papildomą 

susitarimą Nr. 1 prie Pasvalio rajono savivaldybės 2013 m. balandžio 22 d. bendradarbiavimo sutarties 

Nr. ASR-119. 

Balsavo: už – 24 (vienbalsiai).  

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 1 prie 2013 m. 

balandžio 22 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. ASR-119 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Pasvalio rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje“ (sprendimo Nr. T1-211). 

 2. Informacijos: 

 2.1. Atsakymas į Savivaldybės tarybos nario Stasio Vainausko paklausimą. 

 Pranešėjas – Savivaldybės meras G. Gegužinskas. Jis kalbėjo apie pateiktą atsakymą 

Savivaldybės tarybos nariams. 

 2.2. Savivaldybės tarybos nario Lino Kruopio paklausimas. 

 Pranešėjas – Savivaldybės tarybos narys G. Žardeckas. Jis Opozicinės Socialdemokratų darbo ir 

Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos vardu perskaitė paklausimą (pridedama).  

 VšĮ Socialinė iniciatyva atstovės informacija. 

 Pranešėja – VšĮ Socialinės iniciatyvos atstovė V. Gaspariūnaitė. Ji Savivaldybės tarybos nariams 

pateikė pristatymą „Mobilus darbas su vietos bendruomenių jaunimu“.  

 Nuo 12.10 val. V. Janušonis nedalyvauja Tarybos posėdyje. 

 Klausimus pateikė: I. Malinauskas, H. Simonaitienė. 

 Pasisakė G. Gegužinskas, J. Jovaišienė. 

  

 

Posėdžio pirmininkas        Gintautas Gegužinskas 

 

 

Tarybos sekretorė        Edita Aleksandravičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


